توظيف الت�كنولوجيا
الرقم ّية في فضاءات
التعلم غري الرسمي
رامي محتسب

ملخص
يهدف هذا املقال إلى البحث يف الفرص التي تقدمها
التكنولوجيا الرقم ّية يف فضاءات التعلّم غير الرسمي،
وإمكانيات استخدامها املستقبلية ،من خالل النظر يف
اجلوانب الرئيسية لتوظيف بعض األدوات يف املتاحف
ومراكز العلوم ،ومراجعة بعض األدبيات التي حتدثت
عن البعد التعليمي الستخدام التكنولوجيا يف بيئات
التعلّم غير الرسمي .يناقش املقال ،أيضاً ،بعض القضايا
املطروحة يف األدبيات حول توظيف التكنولوجيا الرقمية
يف فضاءات التعلّم غير الرسمية ،مع التركيز على
املتاحف ومراكز العلوم ،ويق ّدم بعض األمثلة والتوصيات
حول العوامل التي يجب أخذها باالعتبار عند استخدام
التكنولوجيا يف تلك الفضاءات.
الت�كنولوجيا الرقمية في التعليم والتعلّم

مع التط ّور املتسارع يف التكنولوجيا ،والتن ّوع يف األدوات
الرقمية ،والزيادة يف املصادر املتاحة ،يسعى الباحثون،
من خالل مسارات بحثية مختلفة ،إلى استكشاف طرق
توظيفها يف خدمة التعليم يف فضاءات التعلّم الرسمي
كاملدارس ،واجلامعات ،وغير الرسمي كاملتاحف ،ومراكز
العلوم ،واملكتبات ،واملجتمعات املختلفة.
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ساهم توظيف التكنولوجيا ،من قبل املؤسسات التعليمية،
يف دعم البحث يف الظواهر العلمية باستخدام أدوات
متن ّوعة ،ومناذج وتقنيات جمع البيانات ،إضافة إلى
إمكانية استخدام احملاكاة لفهم بعض النظريات العلمية
يف املختبرات ،إضافة إلى التجريب وأساليب متعددة
الستكشاف املفاهيم والظواهر املختلفة (DeJong et al.
 .)2013هناك ،أيضاً ،اهتمام متزايد بتقييم أثر استخدام
التكنولوجيا بأشكالها املختلفة على التعلّم يف تلك البيئات،
والسبل األفضل لتوظيفها بشكل يغني اخلبرات التعليمية،
حيث إن العديد منها ذات طابع تشاركي وتفاعلي.
وتذكر آنا كرافت أربعة خصائص مت ّيز التعلّم يف العصر
الرقمي وتتيح تنمية قدرة األطفال والشباب على اإلبداع
1
وهي :التّع ّددية ،املرح ،وفرة اإلمكان ّيات ،املشاركة.
تساهم األبحاث املستمرة حول التكنولوجيا ،وأثر وجودها
يف حياتنا اليومية ،يف ظهور مفاهيم جديدة ،كما يتزايد
االهتمام بتأسيس مناهج ومساقات تدريبية جديدة تؤهل
لالستفادة مما تتيحه هذه األدوات واملنصات .على سبيل
املثال ،بدأ االهتمام بتأسيس منهج للتربية اإلعالم ّية
والرقمية الهادفة واملسؤولة ،لكي تأخذ دوراً إيجابياً يف
التعليم ،وتضم التربية اإلعالمية والرقمية (& Digital
 )Media Literacyمناهج تعليمية تأخذ بعني االعتبار

الثقافات اجلديدة اخلارجة من املجتمع املعلوماتي ،وتهدف
إلى متكني الفرد من فهم الرسائل اإلعالمية وكيفية تش ّكل
اإلعالم املعاصر ،ومتكينه من التحليل النقدي للمحتوى
واملعايير األخالقية املرتبطة بإنتاج احملتوى اإلعالمي،
2
ومشاركاته يف املجتمعات املختلفة عبر اإلنترنت.
طرح هنري جنكنز ومجموعة من الباحثني العام ،2005
مفهوم الثقافة التشاركية ( )Participatory Cultureمن
خالل مقال بعنوان «مواجهة حتديات الثقافة التشاركية:
التربية اإلعالمية للقرن احلادي والعشرين» ،ويقصد
بها ثقافة تبادل وتشارك املعرفة يف البيئات املتنوعة
املتاحة ،ويصف البحث كيف أصبح التعلّم نتاج شراكة
وتبادل للمعرفة يف مجتمع املعلومات (Jenkins et
 .)al. 2013وميكن تعريف الثقافة التشاركية بأنها
«أشكال الثقافة واإلنتاج املشترك التي تساهم يف
صنعه أجيال املستخدمني لشبكة اإلنترنت عبر املواقع
التي يؤسسونها واملنتديات التي يوجدونها ويشرفون
3
عليها ويقومون بإنتاج موادها واإلشراف عليها».
تُوصف الثقافة التشاركية باعتبارها (:)Jenkins et al. 2013
.1
.2
.3
.4
.5

1تدعم إنتاج ومشاركة إنتاجات وإبداعات الفرد مع
اآلخرين.
2فيها نوع من اإلرشاد غير الرسمي ،حيث يتم مترير
ما هو معروف من قبل األكثر خبرة إلى املبتدئني.
3يعتقد فيها األفراد أن مساهماتهم ذات قيمة.
4يشعر فيها األفراد بدرجة من التواصل االجتماعي
مع بعضهم البعض (يهتمون مبا يفكر به اآلخرون
حول ما قاموا بإنشائه).
ً
5ذات حواجز منخفضة نسبيا أمام التعبير الفني
واملشاركة املدنية.

بدأ االهتمام مبصطلح الثقافة التشاركية نتيجة للتغيرات
املتسارعة التي أحدثتها ثورة املعلومات ،والتطور الهائل
يف اإلعالم اجلديد ،وبخاصة برامج امليديا وامللتيميديا،
حيث أنه أصبح بإمكان اجلميع إنتاج أو املشاركة يف إنتاج
محتوى إعالمي عبر وسائل التواصل االجتماعي املتنوعة.
أحد املفاهيم التي نتجت عن التداخل ما بني التكنولوجيا
الرقمية واملمارسات االجتماعية ،هو الفضاءات العمومية

املش ّبكة ( ،)Networked Publicsالتي تصف فضاءات
تتم إعادة هيكلتها بواسطة التقنيات املش ّبكة ،ويتم
بناؤها من خالل وسائل اإلعالم االجتماعي ،إضافة إلى
اجلماعات املتخ ّيلة ،التي تنشأ نتيجة لتقاطع األشخاص
والتكنولوجيا واملمارسات عبر وسائل اإلعالم الرقمية
( .)Boyd, 2010وميكن وصفها بأنها مجموعة متصلة
من التطورات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي
رافقت املشاركة املتنامية لألفراد ،من خالل وسائل
اإلعالم الرقمية الشبكية (.)Boyd, 2008
«يتجه التعلّم بشكل متزايد إلى أن يصبح موجهاً
ذاتياً ،وأقل رسمية بدعم من التقنيات الناشئة.
يشجع تن ّوع املصادر املتاحة عبر اإلنترنت على
ّ
التعلّم غير الرسمي ،من خالل السماح للناس
بالتعلم عند الطلب وعند احلاجة فقط .من املهم
فهم اجلوانب التحفيزية للمتعلمني غير الرسميني،
ومعرفة أهدافهم التعليمية والعقبات والنجاحات
التي يجدونها عند استخدام املصادر املتوفرة»
(.)Song et al. 2016
يف العام  ،2005طرح جورج سيمنز وستيفان داونز نظرية
االتصالية ( )Connectivismكنظرية تصف كيفية حدوث
التعلم يف العصر الرقمي مع وجود الكم الكبير من األدوات
واملصادر ،وهي تقترح أن املعرفة تتألف من عالقات
شبكية ،وأن التعلم هو عملية بناء للشبكات ،والشبكات هي
صالت بني جهات مختلفة مثل اخلبراء وقواعد البيانات،
واملدونات ،والزمالء ،واملواقع اإللكترونية ،وبالتالي فإن
التعلم هو القدرة على بناء هذه الشبكات والتح ّرك عبرها
( .)Downes, 2007تؤكد نظرية االتصالية على أهمية
العناصر غير البشرية (كاملعدات والبرمجيات ووسائل
االتصال عبر الشبكات املختلفة) للتعلم البشري ،وتؤكد
على الدور املهم لبناء الروابط كجزء من عملية التعلم
( .)Couros, 2009وقد ظهرت هذه النظرية كأنها خليفة
للنظريات السلوكية والبنائية واملعرفية املرتبطة باألوضاع
التعليمية املتعارف عليها (.)Siemens, 2005
من املبادئ التي تصف نظرية االتصالية هو أن التعلم
يكمن يف تنوع اآلراء ووجهات النظر ،وأن معرفة كيفية
احلصول على املعلومات أكثر أهمية مما هو معروف يف
الوقت احلالي ،وأن التعلم هو عملية الربط بني العقد
رؤى تربوية  -العددان 58-57
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الذي نألفه حالياً ،وهو التعلم عبر الشبكات
االجتماعية اخلارجية .قد نستخدم أدوات مثل
تويتر وفيسبوك ،أو أي من الشبكات املستقبلية ،قد
نكون متصلني عبر األجهزة احملمولة ،إذا كان لدينا
سؤال ميكننا إرسال رسالة نصية ألحد الزمالء،
أو هذا النوع من األنشطة ،وعند ذلك تصبح
األنظمة االجتماعية وأنظمة التكنولوجيا جزءاً من
املعرفة البشرية ،جزءاً أكبر من املعرفة البشرية،
5
وتصبح جزءاً من قدرتنا على اكتساب املعرفة».

املتخصصة ( )specialized nodesأو مصادر املعلومات،
وأن القدرة على رؤية الروابط بني املجاالت واألفكار
واملفاهيم هي مهارة أساسية .وبذلك ،ميكن توظيف
النظرية االتصالية يف عمليتي التعليم والتعلم ،من خالل
املنصات االجتماعية تعليمياً عبر الويب،
استخدام بعض
ّ
مثل املدونات ،ومواقع مشاركة الصور ،والفيديو ،والويكي
4
بأنواعه.
حرة
مقاالت ّ

«التعلّم هو عملية تكوين الشبكة ،واملعرفة هي منتج
شبكي ،لذلك عندما نحصل على املعرفة فإن ذلك
يعكس طريقة ربطنا بني املفاهيم واألفكار على
مدى فترة من الزمن ،لكن بشكل أكثر تفصي ً
ال ،ذلك
يحدث يف ثالثة مستويات مختلفة ،املستوى األول
هو ما يحدث داخل اجلسم؛ أي املستوى البيولوجي،
فإن التعلّم هو عملية تكوين الشبكة خاليا عصبية
يتم إطالقها ،وخاليا عصبية ترتبط ببعضها
البعض .على مستوى أعلى ،فإن التعلم االتصالي
يتألف من تعلّم مفاهيم جديدة ،وتكوين الصالت
املفاهيمية ،فنحن لكي نحصل على فكرة جديدة
نربطها مبا نعرفه مسبقاً ،وذلك يحيط مبنظورنا
وغالباً ما يع ّمق فهمنا .واملستوى األخير هو املستوى

توظيف الت�كنولوجيا الرقمية في المتاحف
ومراكز العلوم

تتيح التكنولوجيا الرقمية فرصاً متن ّوعة لرفع كفاءة
العمل يف املتاحف ومراكز العلوم ،وتعزيز ودعم األنشطة
والفعاليات اليومية ،سواء أكان ذلك يف زيادة فعالية العمل
داخل البيئية املؤسساتية (كدعم العمل اإلداري والبحثي
وتخزين البيانات) أم دعم تصميم املعارض وتطوير
املعروضات ،وتيسير االتصال والتواصل واإلعالم ونشر
املعرفة ،وزيادة فرص التعاون مع املؤسسات الثقافية
والتعليمية املتنوعة.

معروضة «فاهمني ع بعض» ،من معرض «الضوء والظل» خالل افتتاح استوديو العلوم.
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تساهم يف محاكاة مفهوم ما ،أو ألعاباً مبا فيها من تقنيات
االستشعار ذات االستجابة الفورية.

من جهة أخرى ،للتكنولوجيا دور مهم يف إتاحة طرق
متن ّوعة لعرض املعلومات واألفكار وتصوير املفاهيم
العلمية بطريقة تفاعلية ومثيرة لالنتباه ،فض ً
ال عن
املؤثرات اجلمالية ،كما أن لها دوراً يف نقل جتربة الزوار
إلى خارج املتحف أو مركز العلوم .كذلك ،يف الوقت
احلاضر ،هناك اجتاه متزايد الستخدام التكنولوجيا
الرقمية يف دعم وإثراء اخلبرات التعليمية ،حيث يتم
تعزيز املتعة واللعب أثناء الزيارة عن طريق إتاحة أشكال
متنوعة من التفاعلية .قد جتد يف مراكز العلوم خرائط
تفاعلية مت ّكن الزائر من تغيير احلجم واملتغيرات املختلفة
للحصول على نتائج حسب الرغبة ،أو مجاهر رقمية ،أو
شاشات تفاعلية باللمس ،أو تطبيقات احلقيقة املدمجة،
أو رسومات توضيحية «إنفوجرافيك» ،أو كاميرات تفاعلية

مصادر أخرى للتعلم الرسمي
وغير الرسمي ،معارض،
إرشادات ،مطبوعات ... ،إلخ

املتاحف وصاالت
العرض

خلص تقرير بعنوان «التعلم باستخدام التقنيات الرقمية
يف املتاحف ومراكز العلوم واملعارض» ،أشكال استخدام
التكنولوجيا يف دعم التعلّم يف املتاحف وصاالت العرض،
وتشمل استخدام الشبكة العنكبوتية كمصدر للعديد من
املصادر واملكاتب اإللكترونية وقواعد البيانات التي يتم
الوصول إليها عبر اإلنترنت ،وامللتميديا ووسائل احملاكاة
والنماذج واأللعاب وأدوات البث املباشر ،وأدوات عقد
املؤمترات ،وأدوات العرض ،وأدوات تصوير البيانات
(.)Hawkey, 2004

تعلم رسمي وغير رسمي عبر
اإلنترنت (باستخدام التكنولوجيا
الرقمية) يف املدرسة ،والبيت،
ومكان العمل.

التعلّم

التكنولوجيا
الرقمية

إدارة املعارض واملجموعات ،وحفظ السجالت ،ومعارض رقم ّية ... ،إلخ

التعلّم باستخدام الت�كنولوجيا الرقمية في
6
المراكز العلمية

وفقاً لهاوكي ( ،)2004فإن املتاحف واملعارض ومراكز
العلوم تُعد من البيئات األكثر حماساً لتقدمي فرص للتعلّم
الرقمي .ولكي حتقق التكنولوجيا الغرض منها يف دعم
التعلّم يف املتاحف ومراكز العلوم ،ال بد من االستمرار يف
تطوير فهمنا لكيف ّية حدوث التعلّم ،وأن يتم توظيفها بنا ًء
على معرفتنا حول كيف ّية حدوث التعلّم يف تلك البيئات
( .)Hawkey, 2004لذلك ،قبل تبنّي أي تكنولوجيا من
قبل تلك املؤسسات ،من املهم ّ
االطالع على نظريات التعلم

واألبحاث املرتبطة بالتعلّم الرقمي ،وتصويب الهدف
الرئيسي من استخدامها ،إلغناء اخلبرات التعليمية،
وليس فقط استخدامها ملجرد أنها قد جتذب االنتباه
(على حساب التعلّم) ،أو حتفّز التفاعلية بشكل يشتت
الزائر عن الهدف من املعروضة ،أو الهدف من زيارة
املكان.
ق ّدم متحف سيميسونيان الوطني للطيران والفضاء،
مجموعة من التوصيات املتعلقة بتوظيف التكنولوجيا يف
املتاحف ومراكز العلوم ،وهي:
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125

استخدام التكنولوجيا كأداة إليصال الرسائل ،وليسفقط من أجل وجودها يف املتحف.
استخدام اإللكترونيات والتكنولوجيا التفاعلية إلمتاموتعزيز ثيمات ومحتوى املعرض.
استخدام تطبيقات الهاتف احملمول ومواقع اإلنترنتوالبرامج التعليمية لنشر وتوسيع أثر املعرض.
حرة
مقاالت ّ

آفاق استخدام الت�كنولوجيا الرقمية في
المتاحف ومراكز العلوم

هناك حوار مستمر حول دور التكنولوجيا يف بيئات
التعلّم غير الرسمي من حيث البعد التربوي ،وأثرها على
التواصل والتفاعل واالنخراط .أحد األسئلة الشائعة يف
أدبيات توظيف التكنولوجيا يف املتاحف ومراكز العلوم ،هو
«ما هو أثر التكنولوجيا على التفاعلية يف املتاحف ومراكز
العلوم؟» .يطرح هوكلي ثالثة أسئلة رئيسية يف هذا
السياق للتفكير فيها :هل هناك تعارض ما بني األغراض-
يف املتاحف -والتفاعلية؟ ماذا يعني «تفاعلي» يف سياق
املتاحف؟ هل قضايا التعلّم التي تظهر من املعروضات
امليكانيكية ،أو املعروضات التي تتضمن االنخراط اليدوي
يف املتاحف ومراكز العلوم هي نفسها القضايا املنبثقة
من التفاعلية التي تأتي ضمن التكنولوجيا الرقمية؟
(.)Hawkey, 2004
ومن األسئلة التي يتم البحث حولها بشكل مستمر هو« :كيف
ميكننا استخدام التكنولوجيا ،بشكل ف ّعال ،لدعم وترق ّية
التعلم يف املتاحف؟» .وهذا السؤال يؤدي إلى البحث يف
أثر التكنولوجيا على التعلّم داخل املتاحف ومراكز العلوم.
يشير ريك باجنانيبان ،مدير التعلّم الرقمي يف أكادميية
كاليفورنيا للعلوم إلى أن الشيء األساسي هو اختيار األداة
املناسبة إلشراك اجلمهور وتنويره وإسعاده .يذكر املجهر
كأداة تكنولوجية مهمة ونافذة لعالم آخر ،وأداة التحكم
«اجلويستيك» التي متكننا من التحكم مبجهر حقيقي.
ويضيف أنه إن أمكن احلصول على صورة ليتم عرضها
على شاشة أكبر حجماً للعديد من الزوار ،تصبح التجربة
أفضل وذات تأثير أكبر (.)Emily Schuster, 2014
“بالنسبة لي ،السؤال األكثر أهمية هو :ما هي األداة
املناسبة إلشراك جمهورك وتنويره وإسعاده مبا
يتعلّق باحملتوى العلمي؟ لبعض املواضيع هناك أداة
عرض كرتونية أو متحركة ،وبعض النماذج هو كل
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ما حتتاج .لكن حملتوى من نوع آخر ،رسوم متحركة
ثالثية األبعاد ،وجهاز لوحي محمول ،يكفيان للقيام
باحليلة .جماهير مختلفة لديها اهتمامات مختلفة،
وفترات انتباه مختلفة ،ومستويات مختلفة من
7
الشعور بالراحة جتاه التكنولوجيا الرقمية”.
ريك باجنانيبان ،مدير التعلّم الرقمي يف أكادميية
كاليفورنيا للعلوم
يف هذا السياق ،تؤكد إيلني سميث ،من معهد التدريب
واحملاكاة يف جامعة فلوريدا املركزية أنه من املهم أن
يسأل املصممون أنفسهم ماذا يريدون حتقيقه من خالل
جتربة التعلّم ،وكيف ميكن للتكنولوجيا أن تساعد على
ذلك .يش ّبه فيل هيتيما ،رئيس مركز هيتيما للتصميم
التجريبي ما تقدمه املتاحف ومراكز العلوم بالقصة ،من
حيث وجود احملتوى الذي يودون تقدميه ،ويؤكد على أن
اإلبداع يأتي من إيجاد الطريقة األفضل لعرض القصة
(.)Emily Schuster, 2014
هناك ،أيضاً ،العديد من التساؤالت حول أثر التكنولوجيا
على التواصل االجتماعي بني الزوار ،هل يساعد وجود
التكنولوجيا على زيادة أم احلد من التفاعل االجتماعي،
ما قد يسبب ضياع بعض الفرص للتعلّم ،حيث إن التفاعل
االجتماعي قد يساهم يف إثراء اخلبرات التعليمية أثناء
زيارة املتاحف ومراكز العلوم .كذلك من املهم دراسة أثر
أي تكنولوجيا يتم اختيارها كجزء من املعرض أو املعروضة
على الزوار ،ومعرفة ما إن كانت تساهم يف زيادة االنتباه
أم تشتيت الزوار عن املعروضات العلمية التفاعلية ،أو عن
املعرفة أو اخلبرة التي قد تسعى املعروضة إلى تقدميها.
وفقاً لـ كيث اوستفيلد ،مدير برنامج تكنولوجيا التعليم
وتطوير املعروضات يف متحف أطفال هوستون ،فإن
«التطبيقات التكنولوجية التي تؤدي إلى تشتيت الزوار
عن حلظة االستكشاف واإلبحار تخلق مشاكل بحاجة
حلل» ،ويعطي بعض األمثلة من قبيل أن بعض األدوات
قد تساعد على حتسني التجربة عندما يستخدمها الزوار
للتع ّمق يف الظاهرة أو التجربة ،وبخاصة عند اختيار
تكنولوجيا تسمح بتخصيص اخلبرة ،سواء أكان ذلك
من خالل تفسيرات أكثر عمقاً أو ألعاب أو حتديات أو
للتقصي أو أنشطة لفعلها
أسئلة للتفكير فيها ،أو أدوات
ّ
يف البيت أو مصادر إضافية أو أمثلة من احلياة اليومية
(.)Emily Schuster, 2014

“بشكل مثالي ،كل مشروع يبدأ بقصة ،الرسالة.
بينما تتبلور تفاصيل احملتوى ،يأتي التحدي
اإلبداعي ملعرفة الطريقة األفضل ملشاركة القصة؛
8
سواء تض ّمن استخدام التكنولوجيا أم ال”.
فيل هيتيما ،رئيس مركز هيتيما للتصميم التجريبي
وفقاً لـ جيف روزينبالت ،رئيس مركز علوم مدينة
كانساس ،فإنه من املهم استخدام التكنولوجيا «لكي حتقق
االنخراط بشكل فعلي» ،ويؤكد على أهمية استخدامها
كأداة للتشجيع على اإلبداع ،وللتشجيع على حدوث تفاعل
ذي معنى ،يعطي مثاالً بأن تكنولوجيا شاشة اللّمس لم
تعد تضيف شيئاً للزائرين ،حيث أنه ال يوجد شيء جديد
مختلف ال يستطيعون القيام به يف بيوتهم ،أو على هاتف
أحد أصدقائهم .يشير ،أيضاً ،إلى أن أكبر شاشات
العرض التفاعلية إن كانت مليئة مبقاطع فيديو رائعة
وصور ومحتوى آخر ،سوف تفقد قيمتها أو «تشتت» ،حني

توضع بجوار طاحونة تعمل يدوياً ،ولكن ،من جهة أخرى،
فإن كاميرا أشعة حتت احلمراء تتيح عرض الصورة
وعكسها على حركات اجلسم واألمناط ،تؤدي ،بشكل
مباشر ،إلى إظهار إبداع املستخدم ،وتُشركهم يف جتربة
ذات معنى من التطبيق العملي والفعل (Emily Schuster,
 .)2014وبذلك ،قد يسهم وجود تكنولوجيا متقدمة ،غير
متاحة للعامة ،يف إثارة فضول الزوار ،وإتاحة اإلمكانية
لتفاعلهم مع املعروضات بطرق متنوعة وغير مق ّيدة
بخطوات محددة.
أظهرت األمثلة السابقة أن التكنولوجيا الرقمية ميكنها
أن تقدم الكثير من الفرص للمتاحف ومراكز العلوم ،إن
مت توظيفها بأشكال تغني اخلبرات التعليمية للزائرين،
وأكدت على أهمية جتنّب استخدام التكنولوجيا ملجرد
وجودها يف تلك الفضاءات ،لذلك ال بد من النظر بشكل
نقدي لكل أداة يتم استخدامها ودراسة أثرها يف مرحلة

البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ ،مؤسسة عبد احملسن القطان ( 28نيسان.)2018 ،
فعال ّية «الكون يف قشرة جوز» املهداة للعالم
ّ
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 والتفاعل،واالنخراط وتفاعل الزائر مع املعروضة
.االجتماعي ما بني الزوار

،مب ّكرة قبل استخدامها كجزء من املعارض أو املعروضات
وذلك يشمل دراسة أثرها على جوانب مختلفة كالتعلّم
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